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ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ!

Що змінилося у банківській 
системі під час війни 
та як держава захищає 
вкладників, 
пояснює очільниця Фонду 
гарантування вкладів 
Світлана Рекрут. 

Чи загрожує країні 

новий банкопад
“Банківська система у цю війну 

зайшла набагато міцнішою 
та потужнішою, тому що 
напередодні війни пережила ще 
й коронакризу. І це було першим 
тренуванням, своєрідною «проб-
ною версією» кризових явищ. 

Звісно, ми розуміємо, що ті яви-
ща, які відбуваються в Україні, 
не можуть не впливати на банки. 
Кредитна дисципліна зменшува-
тиметься, а капітал банків вима-
гатиме нових вливань. Але цим 
ми будемо займатися після Пере-
моги.

Кредитні портфелі банків, кре-
дитний ризик – це зараз те, що 
насправді порахувати неможливо. 
Адже ми не розуміємо, якими бу-
дуть пошкодження заставного май-
на, який бізнес виживе, а який – ні.

Але з початком війни у 
банківській системі було при-
йнято низку важливих рішень, 
серед них – ліквідація двох 
банків із російським капіталом 
і запровадження ста процентів 
відшкодування за депозитами. 

На фоні заяв про банкрутство 
двох банків «прогнози» про мож-
ливе повторення банкопаду були 
як ніколи правдоподібними. Та 
холодний розум українців і довіра 
до системи взяли гору.

Уникнути паніки вдалося не в 
останню чергу завдяки тому, що 
наші громадяни стали фінансово 
свідомішими. Сьогодні вклад-
ники знають: щоб не трапилося 
із банком, свої кошти у межах 
гарантованої суми вони отрима-
ють за будь-яких умов. Те, що це 
не порожні обіцянки, довела криза 
2014−2017 років. Тоді з ринку було 
виведено майже 90 банків, а Фонд 
гарантування вкладів, попри все, 
виплатив їхнім вкладникам зага-
лом понад 90 млрд гривень.

І коли в управління Фонду 25 
лютого було передано два банки, 
перед нашою командою постало 
завдання номер один – забез-
печити вчасні та повні виплати 
гарантованого відшкодування їх 
вкладникам. Фонд почав випла-
ту гарантованого відшкодування 
вкладникам цих банків навіть 
раніше передбаченого законо-
давством терміну. 

Збройна агресія, до речі, ста-
ла каталізатором для реалізації 
ще одного проєкту Фонду – 
дистанційної виплати гаран-
тованого відшкодування. На 
період дії воєнного стану ми 
дали можливість банкам-аген-
там виплачувати гарантова-
не відшкодування вкладникам 
віддалено, без відвідування ними 
відділень банків. Уже чотири 
банки-агенти реалізовують цю 
ініціативу. Загалом дистанційно 
вкладники отримали вже понад 
60 млн гривень. І цей проєкт, 

завдяки активності наших банків-
агентів, стрімко розвивається.

Що дає стовідсоткове 

гарантування вкладів

Якщо так станеться, що деякі 
банки стануть неплатоспромож-
ними під час дії воєнного ста-
ну, то держава візьме частину 
відповідальності на себе.

У період кризової турбулентності 
громадяни найбільше потребують 
відчуття впевненості. І саме цю 
впевненість вкладникам банків 
має дати ініціатива Президента 
про запровадження 100 процентів 
відшкодування за вкладами на 
період дії воєнного стану та трьох 
місяців після його припинення чи 
скасування. 

Відповідні зміни вже внесено до 
законодавства, і вони набрали 
чинності з 13 квітня 2022 року.

Що це означає? Що у випадку, 
якщо сьогодні банк буде визна-
но неплатоспроможним, його 
вкладники-фізичні особи отрима-
ють свої кошти у повному обсязі. 
Це дуже непростий і безпреце-
дентний для нашої держави крок, 
який, між тим, неодноразово вико-
ристовувався у світовій практиці. 

Повне відшкодування коштів за-
раз – це не емоційне рішення. Ми, 
усі учасники система фінансової 
безпеки, його добре обдума-
ли, прорахували, і зважили всі 
«за та проти». Його прийняття – 
свідчення того, що ситуація є кон-
трольованою та стабільною. В 
іншому випадку, ця ідея просто не 
могла б бути реалізована. Так, це 
велика відповідальність. Але це 
наш внесок у стабільність країни.

Для прикладу, цей крок був за-
стосований під час глобальної 
кредитної кризи 2008 року 
в Ірландії, Данії, Ісландії та 
Німеччині. Протягом кризового 
періоду [у деяких країнах – до 24-х 
місяців] гарантувалося повернен-
ня ста відсотків суми депозитів 
фізосіб. По завершенні кризи – 
країни поверталися до своїх га-
рантованих обмежень. До речі, 
цей принцип закладено і в нашому 
законодавстві: через три місяці 
після припинення чи скасування 
воєнного стану гарантована сума 
за вкладами становитиме 600 ти-
сяч гривен, що утричі більше за 
довоєнні 200 тисяч гривень.

Наші подальші орієнтири теж 
відомі – європейський рівень га-
рантування вкладів у сто тисяч 
євро та створення системи гаран-
тування для всіх фінансових уста-
нов, що мають право залучати 
кошти від населення [передусім, 
кредитних спілок та лайфових 
страхових компаній]”.

■ Увага! Фонд гарантування 
вкладів фізосіб з 21 червня розпо-
чав виплати вкладникам визнано-
го неплатоспроможним 2 червня 
2022 року «Мегабанку». Виплати 
здійснюються через банки-аген-
ти Фонду. Дистанційні виплати 
здійснюють чотири банки-агенти: 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКР- 
ГАЗБАНК», АБ «Південний» та АТ 
«ПУМБ».

Випуск підготувала 
Олена АХІНЬКО

Украинцам с 1 июля проведут индексацию пенсий. 

Війна 
та банки:

до чого готуватися 
вкладникам

Как получить
 новый лицевой счет 

в «Нафтогазі?»

С 1 мая бытовых потре-
бителей газа Запорожья 
и области автоматически 
подключили к «Нафтогазу», 
и газ в последний месяц 
весны они получали не от 
своего газсбыта, а от «На-
фтогазу». Поэтому и счета 
за потребленный в преды-
дущем периоде газ должны 
быть оплачены на счета ГК 
«Нафтогаз України». Как 
уточнили в компании, счета 
за потребленный газ стали 
доступны клиентам после 
20 июня [в личном кабине-
те my.gas.ua и чатботах 
GASUA].

Теперь каждый новый 
потребитель газа должен 
получить номер лицевого 
счета. Для этого необхо-
димо перейти в чатбот 
GASUA в Viber, Telegram 
или NaftogazGasSupply в 
Facebook Messenger и вве-
сти ЕІС-код – персональный 
газовый номер объекта га-
зоснабжения, который состо-
ит из 16-ти символов [напри-
мер – 56XM19A205987456]. 
Его можно найти в личном 
кабинете контакт-центра 
вашего облгаза или в счете 
за распределение или по-
ставку газа. После введе-
ния ЕІС-кода вы получите 
свой новый персональный 
счет в «Нафтогазі» и смо-
жете зарегистрировать-
ся в личном кабинете my. 
gas.ua.

■ Телефоны контакт-
центра ГК «Нафтогаз 
України»:

+38 (066) 300-2-888;
+38 (098) 300-2-888;
+38 (093) 300-2-888.
■ ПЛАТИТЬ за «майский» 

газ необходимо «Нафтога-
зу», однако часть запорож-
цев уже заплатили облгазу.

“Если так произошло, то 
необходимо обратиться 
к прошлому поставщику 
с заявлением на возврат 
средств”, – объяснили в 
«Нафтогазі».

Кроме того, «Нафтогаз» 
попросил клиентов сооб-
щить на электронный ящик 
компании [info@gas.ua] о 
случаях, если предыдущий 
поставщик выставил своим 
бывшим клиентам счета за  
май.

Пенсии в июле: 
повышение по графику

В РЕЗУЛЬТАТЕ повыше-
ния прожиточного минимума 
для нетрудоспособных мини-
мальная выплата увеличится 
с 1934-х до 2027-ми гривен, 
в то время как максимальная 

пенсия – с 19340-ка до 20270-ти  
гривен.

Также украинцам повысят и 
надбавку за стаж сверх норма-
тивного.

За каждый следующий год [для 

женщин от 30-ти лет и для муж-
чин от 35-ти лет] будут доплачи-
вать 20,27 гривни [сейчас 19,3 
грн].

■ Юрист, адвокат. Весь спектр юриди-
ческих услуг. Т. (097) 3307675.

■ Телевизоры тонкие, современ-
ные; диаг.22-42. Б/у, Германия. Т. (097) 
9107889. 

■ Холод, мороз, печи, Bosch, Liebherr, 
стиральн. маш., теле., пылесосы, ми-
кроволн, вело. Б/у, Германия. Т. (097) 
9107889.

■ Ремонт ТВ! Т. (097) 4600245. ■ Ремонт ТВ!  Шевчен-
ковский район и Космос.  
Т. (050) 0278018.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПП «СІМЕНА», зареєстроване за адресою: 69084, м.Запоріжжя, вул. Харчова, 70, кв. 9, заявляє про наміри 

реконструкції комплексного благоустрою земельної ділянки (кадастровий номер: 2310100000:01:005:0192) та прилеглої 
території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, 16-Б. Об’єкт не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД). 
Наявності транскордонного впливу не має. Технічні і технологічні дані: засипка котловану до позначки існуючого рельєфу 
з влаштуванням тимчасової стоянки на 67 м/м, площа комплексного благоустрою - 0,6224 га, в т. ч. площа покриття в 
межах ділянки – 0,3096 га, за межами ділянки – 0,2525 га. Термін експлуатації – не встановлено. Соціально-економічна 
необхідність планованої діяльності - влаштування тимчасової стоянки, комплексний благоустрій земельної ділянки та 
прилеглої території, організація нових робочих місць. Потреба в ресурсах: земельних - площа ділянки проектування – 
0,4134 га, додаткових сировинних, водних ресурсів не потребує, трудових – 2 особи, енергетичних – електроенергія від 
існуючих мереж з витратою 1,642 тис. кВтгод/рік. Транспортне забезпечення - автотранспорт. Екологічні та інші обмежен-
ня: відповідно до додатку №10 ДСП №173-96 розриви від відкритих стоянок легкових автомобілів на 51-100 м/м мають 
складати до житлових будинків 25 м. Фактична відстань від автостоянки до найближчої житлової забудови складає 77 м. 
Еколого - інженерна підготовка та захист території: не потребує. Згідно проектної документації вплив об’єкта на клімат і 
мікроклімат, повітряне середовище, водне і геологічне середовище, ґрунт, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, 
навколишнє соціальне та техногенне середовище можна визначити як прийнятний. Відходи передбачається передавати 
на спеціалізовані підприємства згідно договорів. Обсяг виконання ОВНС – у повному обсязі. Ознайомлення з проектними 
матеріалами можливо протягом 30 діб з моменту публікації Заяви про наміри з понеділка по пятницю з 9-00 по 16-00 за 
адресою: 69084, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 70, кв. 9. 
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КЛАССИФАЙД
С К О Р Б И М

Замовник: КП «Управління капітального будівництва»Запорізької 
міської ради, розташоване за адресою:  м. Запоріжжя, вул. Незалежної 
України, 60Б,  заявляє про наміри реконструкції Реконструкція вулиці 
Російської в м. Запоріжжя.

Характеристика діяльності:  реконструкція проїзної частини вулиці (авто-
дороги) з влаштуванням покриття з

асфальтобетону, влаштування тротуару з покриттям з асфальтобетону,  
влаштування газону на території, ремонт існуючих горловин комунікаційних 
колодязів, які потрапляють в зону будівництва,- влаштування виїздів з 
прибудинкової території (дворів).

Об’єкт не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД). Наявності 
транскордонного впливу не має.

Технічні і технологічні дані: протяжність об’єкта, км- 0,522; кількість смуг 
руху, шт.: 2. Термін експлуатації об’єкту: 15років.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — поліпшення 
експлуатаційних показників.

Потреба в ресурсах: додаткових земельних, сировинних, енергетичних 
та трудових ресурсів не потребує. Транспортне забезпечення- автотран-
спорт. Екологічні та інші обмеження відсутні. Еколого-інженерна підготовка 
та захисттериторії: не потребує.

Згідно з проєктною документацією вплив об’єкта на клімат і мікроклімат, 
повітряне, водне і геологічне середовище, грунт, рослинний і тваринний світ 
, заповідні об’єкти, навколишнє соціальне та техногенне середовище можна  
визначити як прийнятний.Відходи передбачено передавати спеціалізованим 
підприємствам відповідно до договорів.

Обсяг виконання ОВНС – у повному обсязі. Ознайомлення з проєктними 
матеріалами можливо протяго 30 діб з момента публікації Заяви про наміри 
за адресою:  м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60Б.

Оскільки планована діяльність не відноситься до екологонебезпечних 
об’єктів,  згідно з п. 1.7 ДБН А.2.2-1-2003 “Складі зміст матеріалів оцінки 
впливівна навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд” законодавством не передбачається прове-
дення громадських слухань.

НЕРУХОМІСТЬ ПРОДАМ
  ¤Продается полнометражная 3-к. квартира-96 

кв.м, с кап.гаражом в центре, во дворе киноте-
атра им.Довженко. Т. (096) 8202578.

  ¤Дача Плавни. Т. (068) 4543732.
  ¤Дача, Канкрыновка на берегу Днепра. 

Т. (096) 5135508.
  ¤Продается кап.гараж в центре, во дворе 

кинотеатра им.Довженко.Т.(096) 8202578.
  ¤Продам или обменяю на жилье в Запо-

рожье 1 комн. приват. кварт. 2 эт. 4-эт.дома, 
с.Нестерянка, Ореховский р-н. Т.(098) 7531990.

  ¤2-к. кв. (3/9, Оріхів) на житло в м.Зап. Або 
продам. Т. (099) 0072809, (099) 7519658.

  ¤Обменяю или продам 3-х кв. г. Днепроруд-
ное, (2-эт. 5эт. дом) на жилье в Запорожье. Тел. 
(099)5376864

ЗДАМ
Помещения по пр.Соборному в отл. сост. Все 
коммуникации. S-от 30 кв.м. Т. (067) 6136006.
  ¤1-2-к.кв. в центрі міста подобово, день, ніч. 

Т. (067) 2623996, (050) 6129964.
  ¤Гараж Шевч. р-н. Т. (097) 2050385.
  ¤Сдается часть дома одному мужчине р-н 

Зеленый Яр. Т. (068) 5337494.
ЗНІМУ

  ¤Квартиру. Т. (093) 3737129.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
  ¤Хюндай Элантра, HD, 2011 г.в., серебро, 

пробег всего 14600 км!. Т. (098) 0917617.
КУПЛЮ

  ¤ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, «Москвич», «Таврію» в будь-
якому стані. Т.2143502, (067) 6133502.

  ¤З/ч ЗАЗ 965 -968 б/в чи нові. Т.2143502, 
(067) 6133502.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
  ¤Продам Холод., мороз., печи, стир., теле, 

пылесосы, вытяжки, вело, кофеап., духовки б/у 
из Германии. Т. (097) 9107889.

КУПЛЮ
Нераб. холодильники, стир.маш., СВЧ. 
Т. (050) 2370535.
  ¤ТВ LCD, LED. Т. (099) 4407770.
  ¤Хол.  люб. сос. Т. (068) 2462942.
  ¤Холод. любой. Т. (096) 1161750.

РЕМОНТ

  Ремонт ТВ! Т. (097) 4600245.
  Ремонт ТВ! Шевченківський р-н + Космос. 

Т. (050) 0278018.
Рем. пральних маш. та холодильник. 
Т. (068) 5970578.
Рем. холод. всех систем (на дому). 
Т. 626238, 2225512 с 9 до 21.
Рем. холодильн. кач-во, недорого. Все 
р-ны. Без выходных. Т. 7080860, (050) 
7726952, (093) 3735892, (096) 2838289.
Ремонт всех ТВ. Т. (067) 9986526.
Ремонт холодильників, пральних машин. 
Всі райони міста, якісно з гарантією. 
Т. (068) 1117086, (095) 1533011.
Ремонт холодильников на дому с 
гарантией. Все р-ны. Недорого. Т. 7011550, 
(098) 0387068.
  ¤Рем. ТВ кач-во. Т. (093) 7500020.
  ¤Рем. ТВ, LCD, плазма. Т. (067) 9763410, 

(095) 6049035.

  ¤Дрова - твердих пород. Т.(050) 4846903, 
(098) 3517018.

  ¤СССР: ТВ, магнитофоны, усилители, про-
игрыватели, эл.муз.инструменты, предметы 
старины, осцилографы, частотомеры, р/
станции, радиодетали платы, лампы и др. 
Т. (066) 5700074.

ПОСЛУГИ ВИГОТОВЛЕННЯ
  ¤Металеві двері. Решітки, ворота, сходи, 

паркани. Т. (066) 1066606, (068) 9086606.

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ
Водопровід, опалення, каналізація. 
Швидко, якісно, недорого. Т. (096) 5677791, 
(099) 6432796.
Комплексный и частичный евроремонт. 
Все виды работ. Т. (067) 9995856.
Ремонт квартир и домов. Т. (066) 9217975, 
(068) 5788640.
Электрик. Все виды услуг, аварийно- 
круглосуточно!!! Т. (099) 6264986, (096) 6353055.
  ¤Аварийные работы в частном секторе. 

Водопровод, канализация. Прочистка, дренаж, 
углубление, прокол под дорогой скважины, 
чистка скважин. Выезд за город. Т.(067) 
3384784, (093) 9895234.

  ¤Балкони, рами, вікна, двері дерев’яні та 
металопластикові. Розварка, утеплення. Недо-
рого. Т. (097) 4055051.

  ¤Водопр., канал., отопл, свар. раб. Т. (098) 
9094051.

  ¤Водопр., отопл., канал., свар. работы. 
Т. (066) 1606496.

  ¤Водопровод, канализация, кафельная плит-
ка. Т. (093) 4687955, (098) 04825775.

  ¤Дв. окн. балк. (метал/пласт. и дерев.). 
Т. (098) 4412898.

  ¤Демонтаж усіх видів. Т. (066) 0121940, (067) 
6145584.

  ¤Евроремонт. Абсолютно все виды работ. 
Качество. Т. (095) 5322420.

  ¤Каф., с/тех. обои шп. шт. г/карт., пласт. 
Т. (098) 4412898.

  ¤Обои, шпаклевка, покраска недорого, 
аккуратно. Т. (098) 9164733.

  ¤Паркетні роботи і циклювання без пилу. 
Єврошліфовка. Виїзд за місто. Т. (063) 
6966981, (097) 6556993.

  ¤Покрівля дахів, заміна ковзанів, вітрових 
снігоупорів. Виїзд за місто. Т. (067) 3384784, 
(093) 9895234.

  ¤Рем., переплан. кв., сантех., ках., шпалери. 
Т. 2837824.

  ¤Ремонт квартир любой сложности. Т. (068) 
5755001.

  ¤Фасад. Утеп. Т. (098) 4412898.
  ¤Цикл. рем. Т. (098) 4412898.
  ¤Циклювання. Т. (067) 4213330.
  ¤Шпалери, шпаклівка, фарбування і т.п. 

Т. (096) 9678075.
  ¤Электрик, проводка. Т. (066) 1464243.

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ
  ¤Вивіз сміття. Т. (067) 3552441.
  ¤Вивезу мотлох. Продаж дров. Переїзди. 

Т.(050) 4846903, (098) 3517018.
  ¤Газель 1,5 т вывоз мусора, переезды, груз-

чики. Т. (098) 5606360.
  ¤Газель, грузч. Т. (068) 9016514.
  ¤Газель, грузч. Т. (068) 9016514.

ПОБУТОВІ

Сантехник ВСЕ. Т. (067) 7083484.

МЕДИЧНІ
Центр мед. діагн. TOSHIBA: УЗД серця, 
судин, суглобів, щитовид. і молочн. залоз, 
внутр. органів. Кардіолог, ендокринолог, 
гінеколог, гастроентеролог, 
отолоринголог, психолог. Л.АГ.602131 від 
20.07.11 МОЗУ. Т. 7875740, (095) 1164569, 
(098) 3193368 www.medcentr.zp.ua.

РИТУАЛЬНІ
Памятники гранитные 200 комп. в 
наличии. Т. (067) 7958124.
  ¤Пам’ятники недорого. Огорожі, плитка, зниж-

ки. Т. (097) 5047463, (050) 2229752, 2709720.
  ¤Памятники гранит, мозаика, бетон. Т. (067) 

7497456, (050) 7497456.
ЮРИДИЧНІ

  ¤Юрист, адвокат. Все виды услуг. Т. (097) 
3307675.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
2,3 сотруд. офис-склад, до 15000 грн. 
Т. (098) 2586674.
Требуется сторож на пасеку. Т. (066) 
2144268, (067) 4773181.
  ¤Адміністративний помічник (до 13000). 

Т. (066) 4682379.

  ¤Рем. прал. маш. СВЧ, водо-чів, виклик без-
кош. Т. (066) 0005052, (067) 3089923.

  ¤Рем. пральн. маш. та холодильн. Т. (095) 
3499975.

  ¤Рем. холодильн. кач-во, недорого. Все р-ны. 
Без выходных. Т. 7080860, (050) 7726952, (093) 
3735892, (096) 2838289.

  ¤Рем.ТВ проф. гарант. Т. (073) 4313153, (098) 
0776654.

  ¤Ремонт стир. машин, холодильников. 
Т. (098) 2362870.

  ¤Ремонт холодильників, пральних машин. Всі 
райони міста, якісно, з гарантією. Т. (097) 9223295.

  ¤Ремонт холодильників. Правий берег, Хор-
тицький р-н. Т. (097) 0513047, (050) 2952282.

  ¤Ремонт холодильников на дому с гарантией. 
Все р-ны. Недорого. Т. 7011550, (098) 0387068.

ВСТАНОВЛЕННЯ
Антенны, Спутн. ТВ, Т2, настройка 
каналов. Т.(068) 3907732, (050) 3419157.
Спутниковое ТВ, Т2, 34 каналы. Установка. 
Настройка. Т. (066) 6777520, (098) 2614722.
Установка, монтаж, продаж кондиціонерів, 
спліт-систем. Т. 626232 с 9 до 22.
  ¤Ант. спутн., Т2, уст. рем. Т. 2708190.
  ¤Антенны. Т-2. Установка. Разводка. Ремонт. 

Т. 2208280, (095) 4604020, (098) 3501525.

МЕБЛІ ПРОДАМ
  ¤Стол обеден. большой, раздв.; машинка шв. 

ножн. - все б/у. Т. (066) 9187423.
  ¤Тумбу и диван (все коричнев.), б/у, хор. сост. 

Т. (097) 8442654.
  ¤Шафи (книжк. та платтян.); стіл-книжку (все 

темно-корич. б/в). Т. (097) 5785318.
  ¤Шкаф плат. 3-ств., темн. цв. Продам недо-

рого. Т. (095) 8328065.
РЕМОНТ

Видоизменение. Перет. мяг. меб. пенсион. 
скидка. Т. 2203329, (067) 3034437.
  ¤Рем. пер. мягк. мебел. на дому. Т. (067) 

4960352, (063) 2202639.
  ¤Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Т. (098) 

9961315.
ПОБУТОВИЙ РЕМОНТ

  ¤РЕМ. ШВЕЙ. МАШ. Честные цены. Спица 
СЕ. Т.(068) 0854640.

 ШвейТЕХНИК ремонт - наладка. shvextehnik.
at.ua Т. 2707200, (097) 8032624, (050) 0620940.

РІЗНЕ ПРОДАМ
  ¤Дрова, сосна, 3 куб.м., доставка. Т. (067) 8162417.

КУПЛЮ

Б/у перины и подушки. Куплю дорого. 
Самовывоз. Т. (066) 2907282.
Будь-які старі подушки та перини. Ми самі 
до вас приїдемо. Т. (096) 1368595.
Гири, гантели. Т. (066) 5700074.
Мельхиор. Т. (050) 5246610.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМ
Договiр довiчного утримання зас-
від че но го Гришиною В.I. приват-
ним но тарiусом Запорiзь кого 
нотарiального округу 19.10.2005р. 
за реєстр.№ 1-1160 на iм’я Соло-
вйова Олексiя Олександровича, у 
зв’язку з втратою.

ВВАЖАТИ  НЕДІЙСНИМ
Договір купівлі-продажу кварти-
ри № 1956 від 08.05.2009р., пос-
відчений приватним нотаріусом 
Запорізького міського Округу 
 Пянт ковською О.Г., яка належить 
на праві приватної влас ності Ефа-
нову М.В. (1/1 частки) і знаходить-
ся за адресою вул. Незалежної 
України (минула назва вул. Сорок 
років Радянської України), б. 76, 
кв. 30, м.Запоріжжя, Україна, у 
зв’язку з втратою.

ВВАЖАТИ  ВТРАЧЕНИМ
Договір купівлі-продажу Аврамен-
ко Світланою Володимирівною у 
Олійник Наталії Вікторівни кв. 106 
у буд. 123 по вулиці Чарівній у місті 
Запоріжжя, посвідченим приват-
ним нотариусом Петрушенко Т.І. 
Запорізького міського нотаріального 
округу та  зареєстрованого в реєстрі 
за номером 2094  від 21.11. 2007 р.

(096) 258-35-68
(095) 411-05-98

СТАРІ ПОДУШКИ 
ПЕРИНИ

Швейний цех закуповує

дорого

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Зацікавленим особам повідомляємо, 

що, згідно з інструкцією про встанов-
лення меж земельних ділянок у натурі 
(на місцевості) та її закріплення ме-
жовими знаками від 18.05.2010 року 
№376, ви запрошуєтеся на встанов-
лення й узгодження в натурі меж 
земельної ділянки, що розташова-
на за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Олександра Анашкіна буд. 6 / вул. 
Дер жавіна, буд.9, Шевченківський 
район, яке відбудеться 03.03.2022 
року о 12.00. 

Анісімова Наталія Володимирівна

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Зацікавленим особам повідом-

ляємо, що, згідно з інструк цією 
про встановлення меж земельних 
ділянок у натурі (на місцевості) та 
її закріплення межовими знака-
ми від 18.05.2010 року №376, ви 
запрошуєтеся на встановлення й 
узгодження в натурі меж земельної 
ділянки, що розташована за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Сту-
денська, буд. 7а, яке відбудеться 
03.03.2022 року о 10.00. 

Андрющенко Надія Василівна
САМІ РІЖЕМО, 

ВАНТАЖИМО, ВИВОЗИМО

Холодильники, колонки, газові плити, пральні машини, 
двигуни, батареї, ванни, акумулятори та ін. 

ЄМКОСТІ, БАКИ, 
БУДКИ, БУДИНОЧКИ

МЕТАЛОБРУХТКУПИМО ДОРОГО!

096-977-11-41, 
066-457-01-40

  ¤Активному пенсионеру подработка 3/4 часа 
в день. Т. (097) 3238721, (050) 2606017.

  ¤Активный помощник. Т. (095) 9109720.
  ¤Без опыта раб. офис. До 11000+прем. 

Т. (096) 4089995.
  ¤Бывшим руководителям, предпринимате-

лям. Т. (066) 4682379.
  ¤Женщина, 50 лет ищет физ. не сложную 

работу (на дому или на 0,5 ставки), опыт в 
торговле. Т. (098) 2481219.

  ¤На участок холод. обор. треб. мастер и 
мастер-ремонтник. Т. (067) 7721011, (095) 
4525593, (095) 4465807.

  ¤Работа, офис. Т. (098) 7861535.
  ¤Робота. Дохід стабільний. Т. (067) 1381211, 

(095) 1031014.
  ¤Сотрудн. в офис. Т. (095) 9109720.
  ¤Треб. помощник руководителя в офис на 

неполную рабочую неделю, соц.пакет. Т. (096) 
6893798.

  ¤Требуется оператор в колл-центр в неф. ком-
панию, з/п 8 т. Т. (097) 9055337, (063) 9716532.

  ¤Требуется продавец прессы в ТРЦ Украина. 
Т. (067) 6194890.

ШУКАЮ РОБОТУ
  ¤Доглядальниці. Т. (098) 2663750.
  ¤Охранника, дежурного (мужч. 65 лет). 

Т. (097) 2304839, (097) 3747951. 
  ¤Чол. 41 рік без ш/з (досв. роб. в охор., права 

кат. Б). Т. (068) 9002922.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
  ¤Вважати недійним диплом МТ-I №343898, 

вид. Запорізьким індустріальним технікумом 1 
березня 1989 р. на ім’я Кордан Олег Іванович.

  ¤Вважати недійсним диплом спеціаліста 
АР №44723716 від 31.05.13 та додаток до 
нього, диплом бакалавра АР №42010800 від 
15.02.12 та додаток до нього, вид. Запорізьким 
національним технічним університетом на ім’я 
Дорофєєв Віталій Володимирович.

  ¤Вважати недійсними Атестат про повну за-
гальну середню освіту серія АР №43176040 та 
додаток до нього серія 12 АС №807771, видані 
Запорізьким багатопрофільним ліцеєм “Пер-
спектива” Запорізької міської ради Запорізької 
області 31.05.2012 на ім’я Москаленко Богдан 
Володимирович.

Валентины

 Коллектив газеты «МИГ» 
выражает искренние глубокие соболезнования 

фотокорреспонденту Василию Михайловичу Биченко 
в связи с невосполнимой утратой – смертью жены

  ¤Свідоцтво №757 від 27.11.95, видане Хор-
тицьким райвиконкомом на ім’я Баранік В.М., 
Бараннік Н.Г., Бараннік Р.В., вважати недійсним.

  Свідоцтво про здобуття повної загальної 
середньої освіти серія АР № 33796613  видано 
25.06.2008р. Запорізьким навчально-виховним 
комплексом №67 Запорізької міської ради 
Запорізької області на ім’я Кульчицький Євгеній 
Васильович, у зв’язку з втратою.

  Диплом бакалавра серія АР № 45365355 
видано 01.07.2013р. Запорізькою Державною 
Інженерною Академіею на ім’я Кульчицький 
Євгеній Васильович, у зв’язку з втратою.

  Зачетную книжку № 03175083 выд. в 2017г. 
НУ «Запорізька політехніка» на имя Автухов 
Даниил Иванович, в связи с потерей.

  Посвідчення УБД серія ЮА №030973 видано 
07.02.2006р. на ім’я Крошка Микола Федоро-
вич, у зв’язку з втратою.

  Вважати недійсним втрачений страховий 
поліс АТ СГ «ТАС» (приватне): СНВ714075.

ПРОШУ 
ВІДГУКНУТИСЯ

  ¤Прошу відгукнутися очевидців ДТП 09.02.22 
о 18.50 на перехресті вул.Хортицьке шосе та 
Маршала Судця авто Хюндай Сантафен Сузуки 
Грайт. Т. (067) 7309107, (063) 9776160.

Як зареєструвати
 новонародженого 

на окупованій 
території?

Якщо малюк народився та 
його зареєстрували окупан-
ти, батьки можуть звернути-
ся до суду на підконтрольній 
територі ї  та попросити 
зареєструвати його в Україні, 
повідомляють у Міністерстві 
юстиції України.

Звернутися до суду можна у 
спрощеній процедурі та без спла-
ти судового збору.

“У такому випадку до переліку 
підстав для державної реєстрації на-
родження дитини додається рішення 
суду про встановлення факту народ-
ження, яке підлягає негайному вико-
нанню”, – кажуть у Мін’юсті.

У відомстві нагадують, що в 
Україні з початку війни змінився 
порядок надання послуг у сфері 
державної реєстрації актів 
цивільного стану.

Тепер немає прив’язки до місця 
проживання батьків чи місця на-
родження дитини.

Під час війни державна 
реєстрація народження дитини 
проводиться будь-яким орга-
ном державної реєстрації актів 
цивільного стану за зверненням:

✓ одного чи двох батьків;
✓ когось із родичів, друзів;
✓ іншої довіреної особи.
Зокрема, звернутися можна 

до органів місцевого самовря-
дування [виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських 
рад].

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ 
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Підставами для державної 
реєстраці ї  народження є 

медичний висновок і медичне 
свідоцтво про народження [фор-
ма №103/о]. Також може бути 
довідка довільної форми без пе-
чатки, яка видається медиком за 
відсутності можливості заповнен-
ня свідоцтва.

Підтвердженням факту на-
родження дитини поза закла-
дом охорони здоров’я на період 
дії воєнного стану на території 
України проводиться надавачами 
медичної допомоги.

Лікар має заповнити свідоцтво 
про народження [ф. №103/о] 
після огляду матері й дитини. 
Такий огляд можливий, якщо 
в первинно-обліковій медичній 
документації жінки, зокрема, 
в електронній системі охорони 
здоров’я, наявні відомості, які 
підтверджують факт вагітності.

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ
Згідно з Сімейним кодек-

сом України, батьки мусять 
зареєструвати народження ди-
тини протягом одного місяця, 
але вони можуть звернутися 
до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану і в знач-
но пізніші терміни.

У період війни відповідальність 
за порушення місячного терміну 
не застосовується.

“Документ, що посвідчує факт 
народження, – принципова де-
таль для подальшої реєстрації 
народження дитини. Державна 
реєстрація народження є без-
коштовною”, – стверджують у 
Мін’юсті.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Куплю 
МЕТАЛОБРУХТ 

Вивіз. Порiзка. Демонтаж
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(099) 01-41-376
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